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 ماجد عمي الجميمي                                                             *نجاح حامد الدليمي
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 المستخمص
، اسةتخدم فةي الزراعةة بةذور 2015الربيعةي والخريفةي  ينجامعةة بغةداد لمموسةم -الزراعيةة لكميةة الزراعةة البحوثنفذت التجربة في محطة 

ضةافة المغةذي العضةوي  بهدف، ةالقصير  االصنافوهي من  primalهجين الفاصوليا  حاصةل  صةفات فةيدراسة تأثير رش الحديد والزنك وا 
القطاعةات  ( وبثالثة مكررات وفق تصميم 4*3كتجربة عاممية ) البحث نفذ.  BEAN (Phaseolus vulgaris L.)الفاصوليا الخضراء  

مةاء  -1لتةر Feغةم 2 مةاء و-1لتةر Znمةل  0.5 و0  أربعةة معةامالت رش ) تضةمن األول(، العامةل RCBD) العشةوائية الكاممةة المعشةاة
بعةد إذابتةف فةي كميةة محسةوبة مةن  -1كغم هة( 3و 2و 0إضافة ثالثة مستويات من حامض الهيوميك )يتمثل ب والعامل الثاني  Fe+Znو

( Fe+Znحامض هيوميك +  1-كغم هة3الماء وتضاف في أخدود حول النباتات لكل وحدة تجريبية. أظهرت النتائج تفوق معاممة التداخل )
 1-نبةات غةم7.18 و9.65 ووزن القرنةة  1-قرنةة نبةات18.65 و18.62 وعةدد القرنةات  1-قرنةة سةم15.23 و 17.67فةي طةول القرنةة 

 طةن 1.482و1.613 والحاصل المبكر غم 0.165و 0.174ومعدل وزن البذرة كان  1-ة قرنةبذر 6.65 و 6.36وعدد البذور في القرنة 
 لمموسمين الربيعي والخريفي  لكل الصفات بالتتابع.  1-طن.ه72.10و  1314.والحاصل الكمي  1-ه

 حاصل.ال، ، الزنكالهيوميك، الحديد: الكممات المفتاحية
 *البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث االول

 
The Iraqi Journal of Agricultural Sciences –462-471: (2) 48/ 2017                   Al-dulaimi & Al-jumaili 

ROLE OF IRON, ZINC AND ORGANIC NUTRIENT ON YIELD OF GREEN BEANS 
N. H. Al-dulaimi*                                                                     M. A. Al-jumaili 

Researcher                                                                                 Assit.   Prof. 

Dept. of Horticulture and Landscape Gardening – College of Agriculture-University of Baghdad 

           njahhamd@gmail.com 

ABSTRACT 

This experiment was carried out in the agricultural research station of the College of Agriculture-

University of Baghdad, during the seasons spring and autumn 2015, use in agriculture beans hybrid 

primal seeds, one of the short variety. The aim of the experiment to study the effect of iron, zinc spray 

and add the organic nutrient on yield of green beans (Phaseolus vulgaris L.), The experiment was 

designed factorial experiment (3*4) with three replications according to the experimental design 

(RCBD), the first factor four spray treatments (0 and Zn 0.5 ml L
-1

 water and Fe 2 g L
-1

 water and 

Fe+Zn), the second factor adding three levels of humic acid ( 0, 2, and 3)kg ha
-1

 after melted in a 

calculated amount of water and add in a groove around the plants for each experimental unit. Results 

showed the superiority of the treatment of interaction M4H2 (3 kg ha
-1

Humic acid + Fe+Zn) in pod 

length 17.67 and 15.23cm pod
-1

, a number pods 18.62 and 18.65 pod plant
-1

, weight pod 9.65 and 7.18 g 

plant
-1

, number of seeds in pod 6.36 and 6.65 seed pod
-1

, seed weight 0.174 and 0.165g seed
-1

, early 

yield 1.613 and 1.482 ton ha
-1

  and total yield 14.13 and 10.72 ton ha
-1

, for two seasons, spring and 

autumn for every traits respectively . 

Keyword : Humic acids, Iron, Zinc yield. *Part of M.Sc. Thesis of first author
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 ةالمقدم
 Green bean (phaseolusالفاصيييل ا الرايي ا  تنتميي  

vulgaris L.) العائلة البقيل ة  إلىFabaceae)  يالتي  تعي ,)
 phaseolusميييييي  اعبيييييي  العييييييائلت النبات يييييية ي ايييييي  ال يييييين  

نيييم ميي  النباتييات الحيل يية يالمعميي ة يالتيي  تنت يي   يي  150نحييي
, يتعيي  ياويي ا يرم  ع ييا ال نيب يية إ   ق يياالمنييا ا اتوييتيائ ة ميي  

(. تيييييل م الفاصييييييل ا 17رم  عيييييا ال نيب ييييية مي ن يييييا ا صيييييل   
يتع يييي   آذا بميعييي     يييي  العيييي اا رحيييي مما  ب عيييي   بيييي ر ميييي  

ب حاصيييي  ييي  ب ا ييية ر يييا  يا رييي  ر  فييي  تيييل م  ييي  ريارييي  ر
عما رن يا  ,(5يب ا ة ر ليي يتع   حاصل ا    ت     الثان   

 بيم يي  ات يالف تام نييات يا ل ييا  يل ييا  ي  م يي   يي  اغن يية بالع
, يتقل يييي ترفييي س مويييتيل العيل وييت يي  ييي  الييي  بنييا  ال وييي  ي 

اإلمويييييياد يالحيييييي  ميييييي  ر يييييي  ويييييي  ا  القيلييييييي  عمييييييا توييييييام  
   يا ل يا ة الفاصيل ا الرا ا   ي  تقي ية   يال المناعية عي  

ع   ع  ات ال   الب ايا  يتي م   العائنيات ال ة قية الايا ة  ي  
, يتحتيييييى علييييى بعييييس المعييييا   مثييييي الح  يييي  اإلنوييييا   ويييي 

باييييييع  العم يييييية مقا نيييييية بالوييييييبان   اييييييل عيييييي  الم ن ويييييي ي  
يالعالويي ي  يالفوييفي  يالبيتاويي ي  يالنحييا  ياللنييد يالف تام نييات 

 ييي  ت   يييل  ا  م مييي  ي ا  ا يالعا يت نيييات عيييذلد ل ييي يالفل ين ييي ات
الت بة بالنت ي    المثبت ع     يا العقي  ال ذ  ية  ايل عي   

 اإلحصيييائ ات ر يييا ت لقييي  .(20 ي (19 اتةتصيييا ى  المييي  ي 
نتا  ييييييةانرفيييييياس المويييييياحة المل يعيييييية  إلييييييى 2012لويييييينة   يا 
 بل ت المواحة المل يعة إذ    الع اا م  الفاصيل ا المواحة

 7271يبإنتا  ية  معتا 1273 نبات الفاصيل ا الرا ا    م
اذ بل ييت انتا  تييع العيي اا ميي  الفاصيييل ا الرايي ا  .(11   يي 
إلييى (El-Sahoeky  10 ر ييا (  يي . 6565   2010لعييا  
المحاصييي ي البقيل ييية  ييي  العييي اا تعيييان  مييي  نقييي  عنصييي   ر 

الح    لمعال ة نق  مذا العنص     النبيات  ويتعمي الح  ي  
( بين  (Abu Dahi 2 ر يا  إذ   ا على الم ميم الراي ى.

الح      ت د    مواع ة تعي   العلي ي  ي بال غ  م  انع ت 
  ييي ري  ييي  تعي نيييع يعيييذلد  ييي ري  ييي  تعيييي   الوييييا تيع يمات

 Cytochromes ذات ا مم يية العب يي ة  يي  عمل تيي  التمث ييي )
( Jawad 18 اا   قي  ر ي لعنصي  اللنيد رما ,العا بين  يالتنف 

إلى  ي  اللند غ   المبا    ي  تمث يي العلي ي  يي يتينث     ي  
ت  عنصيي  اللنييد  عتبيي  مترصصييا   التمث ييي العييا بين عمل يية 
إذ  عمييييي ععامييييي مويييياع   Carbonic anhydraseإلنييييل   

البلوييييت  ة الرايييي ا   عمييييي  للتفاعيييي يي ييييي  مييييذا اإلنييييل    يييي 
 عمييي علييى الحفييا  علييى يميي  ثيي  لليي ة  ال  يي  ي  ن   عميين   

الب يت نييات ميي   قيي ا   ب عت ييا يح ي ت ييا يترليي   النبييات ميي  
CO2    بييييييي رت  ييييييي  الوييييييينيات ا ر ييييييي ة اويييييييتر ا  (2الويييييييا .

 ع يييييييلابت  ال  يميييييييد( المرصيييييييبات العايييييييي ة مثيييييييي  رحمييييييياس 
منرفايية لتحويي   ريييا  الت بيية يت ذ يية النبييات ياإلويي ام  يي  

د ل ييا تيينث    يير  رحميياس ال  يم ,(30النمييي يل ييا ة اإلنتيياج  
ا  اب     امتصا  الم ذ ات م  ةبي النبات إذ تعميي عليى 

الم ييذ ات الصيي  ل ي معيي  يتويي ما  امل يية العناصيي  يانتقال ييا 
ال  يميييييد ا مصيييييا  ا يييييي  لم ميعييييية ا مييييي    ييييي  رحمييييياس 

( عيييذلد ر  21الفيويييفات الويييالب يتحوييي    امل تيييع للنبيييات  
مميا  IAA Oxidaseإنزيم  رحماس ال  يمد تثب  م  ن ا  

 ي ا   ييي   لييية ( اليييذىIAA ييي  ى إليييى ل يييا ة ن يييا  اتيعوييي    
ر  رحميياس ال  يمييد تعييلل ميي   ,تحف ييل نمييي النبييات يال ييذي 

حي  بصيفة عامية ر  ت بية مقايمية النبيات له  يا  الملحي  ي ل
الحقييييي ذات    يييية تفاعييييي تم ييييي للقاع  يييية ممييييا   عييييي بعييييس 

المن ن ييل يالبييي ي  تعييي  ياللنييد ي  العناصيي  الصيي  ل عالح  يي ,
ليذا  يا  ال ي    (.2غ    املة للمتصا  م  ةبيي النبيات  

اييا ةالح  يي  ياللنييد ب ش اليي تيينث   لمع  ييةمييي   بحييثميي  ال  يا 
لفاصيل ا حاصي نبات ال الصفات العم ة    حامس ال  يم د

 .الرا ا 
 المواد طرق العمل

 -عل ة الل اعية    الل اع ةالبحيث مح ة  الت  بة   نفذت 
ل  اويية  2015 ال ب عيي   يالر  فيي      امعيية ب يي ا  للميوييم

اييييا ة حييييامس ال  يم عييييال  د  ييييتيييينث    ش الح  يييي  ياللنييييد يا 
ت  ارذ ع نية  الرا ا ,   حاصي نبات الفاصيل ا البيتاو ي  

مياةييييت مرتلفيييية ميييي  الحقييييي  9ميييي  الت بيييية ةبييييي الل اعيييية يميييي  
  يرل ييت الع نيات التوييعة مييت وي 30 –0بمويتيل عمييا مي 

نمييذج ياحي   ملي  ياريذ من يا2 ث  غ بلت ب  ب ي ة    بعا ا
 امعية -ل  س التحل ي    المرتب  الم على    عل ة الل اعية

عمييا  يالف ل ائ يية لت بيية الحقيييب يي ا   لمع  يية الصييفات الع م ائ يية 
ر   يييت عمل ييية ح اثييية ا  س المرصصييية , (1مبييي   ب ييي يي 

المحييييي اث القيييييلب يبصيييييي ة متعامييييي ة يبعييييي   ويييييا ةللل اعييييية بي 
التويي ة يالتنعيي   تي  تقويي   الحقيي إلييى ثلثية معيي  ات ي تاييم  

معامليية النات يية ميي  تيي اري ر بعيية معيياملت ميي  12عييي معيي   
حييييامس  ميييي  لثيييية معيييياملتي ث اليييي ش بالعناصيييي  الصيييي  ل
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  يعيي س 3ال  يم ييد يا ييتملت عييي معامليية علييى ميي ل ب يييي 
 الييييي ى بيييييالتنق   عليييييى  ييييييي المييييي يل,   يايييييعت من يمييييية1

مي  الصين  القصي    Primelيل عت بذي  م    الفاصييل ا 
وي  بي   نبيات 25   نو ة المن ين عليى  يانب  المي ل يبمويا ة 

نبيات 24 يآر  يبالتبا ي إذ بل  ع   نباتيات اليحي ة الت   ب ية 
علييييييى الم ميييييييم  المرلبيييييي ي  ييييييت عناصيييييي  الح  يييييي  ياللنييييييد 

الرايي ى يبييثلث   ييات ال  يية ا يلييى بعيي  ميي ي   يي   ميي  
 يمييا  ميي  12يال  يية الثان يية بعيي  ميي ي  ةبييي اتلمييا   الل اعيية 

 يمييا  ميي  ال  يية 12 ال  يية ا يلييى يال  يية الثالثيية بعيي  ميي ي  
 ييييت  إاييييا تع المن ييييا المييييان   رمييييا حييييامس ال  يم ييييد  ,الثان يييية

حيييي النبييات بعيي  إذابتييع بعم يية  محويييبة  رريي ي  للت بيية بعمييي
ميي  الميييا  يةويييمت ميييذ  العم ييية عليييى عييي   النباتيييات المي يييي ة  

 ييي  ميي   33باليحيي ة الت   ب يية, يعانييت اإلاييا ة ا يلييى بعيي  
 يمييا  ميي  اإلاييا ة ا يلييى 12اإلاييا ة الثان يية بعيي  الل اعيية  ي 

 (.5 ي  م  اإلاا ة الثان ة   12رما اإلاا ة الثالثة بع  
بحويييييب  (3x4ت  بيييية  عامل يييية   نفييييذت:لتصةةةةميم التجريبةةةةيا

يبييييييييثلث   RCBDتصييييييييم   الق اعييييييييات الع يييييييييائ ة العامليييييييية 
يحييييي ة ت   ب ييييية  معاملييييية( 12معييييي  ات ي تايييييم  عيييييي معييييي   

 يتحييى اليحي ة الت   ب ية عليى 2 3موياحة اليحي ة الت   ب ية 
و  يل عت على  انب   25نبات الموا ة ب   نبات يرر  24

المييييييي ل بالتبيييييييا ي اويييييييتر   ن يييييييا  الييييييي ى بيييييييالتنق  , ييلعيييييييت 
يةي نيييييييييت  عليييييييييى المعييييييييي  ات المعييييييييياملت بصيييييييييي ة ع ييييييييييائ ة

(عليييى مويييتيل LSDالمتيوييي ات باويييتر ا  اةيييي  ييي ا معنييييى 
 M .العاميي اتيي ( يتتعيي  المعياملت مي :9%  5احتمياي 

 -لتيييي  Znمييييي  0.5ي  0 العناصيييي    ر بعيييية موييييتي ات ميييي

( 1-لتي  Feغي   +2 1-لت  Znمي  0.5 ي 1-لت  Feغ  2ي1
ثلثييية  H .يالعاميييي الثيييان  .M4و M3و M2و M1 ميييل ل يييا 

( ع ي  3ي2 ي0  بالمويتي اتمويتي ات مي  حيامس ال  يميد 
 .H2و H1و H0 مل ل ا  1-مي

 . تحميل خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية1جدول 

 (pow HUMUSمحتويات السماد العضوي) .2جدول
 القيوت )%( التزكيب

 12 الزطوبت

)الذوباى في االًحالل 

 الواء(

99.8 

 85 هيوهاث البوتاسيوم

 11.0 البوتاسيوم

  86 الوادة الجافت

 0.8 الٌتزوجيي

 1.0 الحذيذ 

 15 هواد أخزى 

 الحاصل المقاسة شراتمؤ 
 (  تيي  حويياب متيويي   يييي الق نييات1-نبييات  يييي الق نيية  ويي 

لرموة نباتات مرتا ة ع يائ ا م  عي يح ة ت   ب ة م  ب ا ية 
( 1-نبيات   وي ة ي  الق نية  تي  ة يا ي  .ال ن  حتى رر   ن ية

( 1-نبياتة عي   الق نيات  ة ني رميا ,اإللعت ين يةالق مة  باوتر ا 
تيي  حويياب عيي   الق نييات ميي  ب ا يية ال نيي  حتييى رريي   ن يية ي 

ياوتر ج المتيو  بقويمة لرموة نباتات    عي يح ة ت   ب ة 
يل  الق نييية ة ا  .ي المقاوييية عييي   الق نيييات عليييى عييي   النباتيييات

ة نات رموة نباتات م  عيي يحي ة  يل  بنرذ ت ( 1-نبات  غ 
يتييي  حوييياب  ,ت   ب يية يلعيييي  ن ييية يوييي ي متيوييي  يل  الق نييية

 20 رريييذت ح يييث (1-ة نييية . عييي   البيييذي  بالق نييية الياح ة بيييذ ة
يحوييب عيي   ة نيية ع يييائ ا  ميي  عييي يحيي ة ت   ب يية يلعييي  ن يية 

 ة وييت( 1-.نبييات يل  البييذ ة  غيي  رمييا .البييذي  بالق نيية الياحيي ة
 ة ع يييائ ا ميي  عييي يحيي ة ت   ب يية ة نييات مرتييا 10بييذي   بنرييذ

 يتيي  ة ييا  .يتيي  يلن ييا يةوييمت علييى عيي   البييذي  لعييي  ن ييةي 
 ح يثلل ن ت   اتيلى يالثان ة  (1-معتا .الحاصي المبع     

ب يييية الت اعميييي  ميييي  تيييي  حويييياب حاصييييي نباتييييات اليحيييي ة الت   
( 1-معتيا  الحاصيي العلي    ي  يتي  ة يا  ,الق نيات الراي ا 
 رييابتي ا  مي  يلرموية  ن يات للميويم    لعي يح ة ت   ب ة 

 ن ييييية ب يييييعي ت م عييييي  لحاصيييييي اليحييييي ة  ررييييي  ن ييييية يل ا ييييية 
 المواحة على ي ا المعا لة التال ة إلىالت   ب ة يمنع نوب 

دد عةةة× حاصةةةل الوحةةةدة التجريبيةةةةن حاصةةةل النبةةةات الواحةةةد:
 النباتات في الوحدة التجريبية

مساحة × (ن )حاصل الوحدة التجريبية1-هكتار الكمي )طن االنتاج
 ة/ مساحة الوحدة التجريبيلهكتار(ا

 النتائج والمناقشة
 :(1-نبات طول القرنة )سم

ي يي  تينث   معنييى لمعياملت الح  ي   إلى 3  ييت    نتائج 
معني يييييا  M4معاملييييية الياللنيييييد  ييييي   ييييييي الق نيييييات إذ تفيةيييييت 

 الصفت الووسن الزبيعي الووسن الخزيفي

7.04 7.15 Ph 

2.21 2.33 EC1:1 

 1-الٌتزوجيي الجاهز هلغن. كغن  65.45 68.89

 1-الفسفور الجاهز هلغن كغن 36.44 19.67

 1-كغنالبوتاسيوم الجاهز هلغن  77.66 36.45

 1-الحذيذ هلغن كغن 2.77 1.89

 1-هلغن كغنالزًك  2.33 1.95

 1-غن كغن الطيي 28.7 27.6

 1-الغزيي غن كغن 49.6 48.4

 1-الزهل غن كغن 17.8 21.9

 ًسجت التزبت طيٌيت غزيٌيت
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 .ويي  13.92ي 16.58لق نييات الرايي ا  بليي ا يييي ابإع ييا  
للميويييم   ال ب عييي  يالر  فييي  بالتتيييابت مقا نييية بمعاملييية  1-نبيييات

 714.2لق نييييات بليييي  اةصيييي  ا التيييي  رع ييييت M1 الق ييييا  
, يتفيةيت معاملية  عل الميوم   بالتتابتل 1-. نباتو 12.84ي

 14.15ي16.20لق نيييات  بلييي  ا ييييي ابإع يييا   H2 ال  يميييد
 H0للميوييم     بالتتييابت مقا نيية بمعامليية الق ييا  1-.نبييات ويي  

. وييي 12.33 ي14.96 لق نيييات بلييي  اةصييي  ا التييي  رع يييت 

للميوييييم   بالتتييييابت , عمييييا تفيةييييت معامليييية  التيييي اري  1-نبييييات
M4H2   ي17.67لق نات الراي ا  بلي  ا يي امعني ا بإع ا 

 للميويييييييم   بالتتييييييابت مقا نييييييية بمعاملييييييية  1-. نبييييييياتويييييي 15.23
لق نيييييات الراييييي ا  بلييييي  ا اةصييييي التييييي  رع يييييت  H0M1الق يييييا 
 للميوييم    ال ب عيي  يالر  فيي  1-. نبيياتويي 12.12 ي13.53
 .بالتتابت

( 1-نباتات الفاصوليا الخضراء )سم.نباتطول قرنة  وتداخمهما فيواضافة حامض الهيومك الزنك و الحديد برش ال. تأثير 3جدول
 .2015لعام لمموسمين الربيعي والخريفي

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 13.53 15.45 15.56 15.32 14.96 12.12 12.43 12.45 12.33 12.33 

H1 14.60 15.77 15.77 16.76 15.72 13.06 14.06 13.50 14.20 13.70 

H2 14.70 15.89 16.54 17.67 16.20 13.36 13.53 14.46 15.23 14.15 

L.S.D 

5% 
0.511              0.255 0.605             0.302 

 الوتوسط

 
14.27 15.70 15.95 16.58  12.84 13.34 13.47 13.92  

L.S.D 

5% 
0.295 0.349 

-نباتات الفاصوليا الخضراء )سم .نباتقطر قرنة تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في  4. جدول

 2015( لمموسمين الربيعي والخريفي1
 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

الوعاهال

 ث
M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط 

H0 0.74 0.75 0.82 0.92 0.81 0.71 0.74 0.73 0.73 0.72 

H1 0.86 0.97 0.95 0.97 0.93 0.75 0.83 0.86 0.95 0.84 

H2 0.93 0.96 0.98 1.07 0.98 0.83 0.82 0.87 0.96 0.87 

L.S.D 

5% 
N.S              N.S N.S            N.S 

  0.88 0.82 0.79 0.76  0.99 0.91 0.89 0.84 الوتوسط

L.S.D 

5% 
N.S N.S 

 :(1-نبات قطر القرنة )سم
للح  ي  لي ش  إلى ع   ي ي  تينث   معنييى   ت    نتائج   يي

  يي  ة يي  الق نييات يتيي ارل ما حييامس ال  يمييد يااييا ة ياللنييد
 .للميوم   ال ب ع  يالر  ف 

 (1-نباتة )قرنالقرنات في النبات عدد 
إليى ي يي   تينث   معنييى للح  ي  ياللنيد   6 ت    نتائج  ي يي
معني ا بإع يا  رعليى  M4تفيةت المعاملة  إذ   ع   الق ي   

 ة نيييية  17.21ي17.46 الراييي ا  بلييي   نيييياتعييي   مييي  الق  
 التزز M1 للميوييم   بالتتييابت ,مقا نيية بمعامليية الق ييا  1-نبييات

 13.60ي15.02 ,بليي   الرايي ا  ق نيياتالرع ييت اةييي عيي    
حييامس يتفيةييت معيياملت  ,للميوييم   بالتتييابت 1-ة نيية .نبييات

 16.52بلي   الرا ا   ق نات م  البنعلى ع    H2ال  يمد 
, يالتيي  ليي  ترتليي  للميوييم   بالتتييابت 1-ة نيية .نبييات 17.57ي

للميويي  ال ب عييي  مقا نيية بمعاملييية  H1  معني ييا عيي  المعاملييية
بليي   الرايي ا  التيي  رع ييت اةييي عيي   ميي  الق نييات H0الق ييا  
ر  ي ت  عميا ,للميوم   بالتتابت1-نبات ة نة 13.20ي15.60

 معيييييياملت التيييييي اري ارتل ييييييات معني يييييية اذ تفيةييييييت المعامليييييية
M4H2     معني يييا بإع يييا  رعليييى عييي   مييي  الق نيييات الراييي ا

لميوي  ال ب عي  يالر  في  ل1-ة نة .نبات 18.65ي 18.62بل  
 لييي  ترتلييي  معني يييا عييي  معييياملت التييي ارييالتييي  , بالتتيييابت

M3H2وM3H1 وM2H2 وM4H1  للميويييي  الر  فيييي  مقا نيييية
 ميي  الق نيياتعيي   التيي  رع ييت اةييي   M1H0القيزز  بمعامليية 
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للميويييييييم    1-نبيييييييات ة نييييييية 10.93ي14.57بلييييييي   الراييييييي ا 
 .بالتتابت

 (وزن القرنة )غم
ر  منيياد  يي يا معني يية بيي   معيياملت   5نتييائج  يي يي تبيي  

الح  ييي  ياللنيييد   ييي  يل  القييي ي  الراييي ا  اذ تفيةيييت معاملييية 
M4   معني يييا ح يييث رع يييت رعليييى يل  للقييي ي  الراييي ا  بليييي

يوييييييييييي   ال ب عييييييييييي  يالر  فييييييييييي   للم 1-غ .نبيييييييييييات6.88ي 8.70
الت  رع ت اةي يل  م   M1مقا نة بمعاملة الق ا   ,بالتتابت

للميوييم    1-غيي  .نبييات 6.23ي7.33 القيي ي  الرايي ا   بليي 
معني ييا بإع ييا  رعليييى  H2 بالتتييابت, يتفيةييت معامليية ال  يميييد

للميوي  ال ب عي   1-غ .نبيات 6.73ي   8.54يل  للق نات بل 
 H1لييي  ترتلييي  معني يييا عييي  معاملييية  التييي يالر  فييي  بالتتيييابت  ي 

التي  رع يت اةيي H0 للميوي  الر  في  مقا نية بمعاملية الق يا  
 1-غ .نبييييييييييات6.32ي 6.92بليييييييييي   الرايييييييييي ا  يل  للق نييييييييييات

معني ييا M4H2 للميوييم   بالتتييابت يتفيةييت معامليية التيي اري 
 9.65الراييييييييييييييي ا  بلييييييييييييييي   ةبإع ييييييييييييييا  رعليييييييييييييييى يل  للق نيييييييييييييي

ليي  ترتليي  معني ييا  التيي للميوييم   بالتتييابت ي 1-غ .نبييات7.18ي
  ترتلييي  لييي ال ب عييي   يعيييذلد  للموسززز M4H1 عييي  معاملييية 

للميوييييي   M4H1وM3H2  يمعني يييييا عييييي  معاملييييية التييييي ار
رع يييت اةيييي التييي   M1H0مقا نييية بمعاملييية الق يييا   الر  فييي ,

   للميويم1-غ .نبيات6.08ي 6.80يل  للق نات الرا ا  بلي 
 .بالتتابت

 

 (1-الفاصوليا الخضراء)قرنة .نبات عدد  قرنات تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في .5 جدول
 2015لمموسمين الربيعي والخريفي لعام

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 14.57 15.90 15.66 16.28 15.60 10.93 13.16 13.92 14.79 13.20 

H1 15.10 17.27 16.05 17.48 16.47 14.05 17.05 17.55 18.20 16.71 

H2 15.39 16.20 15.90 18.62 16.52 15.83 17.84 17.96 18.65 17.57 

L.S.D 

5% 
0.840            0.420 1.346             0.673 

  17.21 16.47 16.01 13.60  17.46 15.87 16.45 15.02 الوتوسط

L.S.D 

5% 
0.873 0.765 

نباتات الفاصوليا معدل وزن القرنة في وتداخمهما في تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك . 6 جدول
 2015لعام ( لمموسمين الربيعي والخريفي1-.نبات الخضراء)غم

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 6.80 6.96 7.00 6.93 6.92 6.08 6.34 6.42 6.44 6.32 

H1 7.43 7.22 8.20 9.54 8.09 6.18 6.26 6.66 7.04 6.53 

H2 7.76 8.13 8.63 9.65 8.54 6.44 6.43 6.87 7.18 6.73 

L.S.D 

5% 
0.594            0.297 0.402           0.201 

  6.88 6.65 6.34 6.23  8.70 7.94 7.44 7.33 الوتوسط

L.S.D 

5% 
0.343 0.211 

 (1-قرنة  القرنة )بذرةفي عدد البذور 
إليى ي يي  تينث    معنييى للح  ي  ياللنيد   7ت ي   نتيائج  ي يي
معني ييييا  M4الق نيييية إذ تفيةييييت المعامليييية  يييي   يييي  عيييي   البييييذي  

بليييي    يييي  الق نييييات الرايييي ا  بإع ييييا  رعلييييى عيييي   ميييي  البييييذي 
للميويييييييم   ال ب عييييييي  يالر  فييييييي   1-ة نييييييية بيييييييذ ة 5.49ي5.46

التي  رع يت اةيي عي   مي   M1بالتتابت, مقا نة بمعاملة الق ا 

للميويييم   بالتتيييابت ,  1-ة نييية بيييذ ة 4.61ي 4.49بلييي   البيييذي 
معني ييا بيينعلى عيي   ميي  البييذي   H2 يتفيةييت معامليية  ال  يمييد

للميوييم    بالتتييابت  1-ة نيية بييذ ة5.58 ي 5.55الرايي ا  بليي 
التيي  رع ييت اةييي عيي   ميي  البييذي   H0مقا نيية بمعامليية الق ييا  

للميوييييم    بالتتييييابت , عمييييا  1-ة نيييية بييييذ ة 4.30ي 4.27بليييي  
مي  تفيةيا معني يا بينعلى عي    M4H2ر   ت معاملة التي اري 
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 1-ة نيية بييذ ة 6.56ي  6.36بليي الرايي ا   البييذي  بالق نييات 
 التيييييي  M1H0 للميوييييييم    بالتتييييييابت مقا نيييييية بمعامليييييية الق ييييييا 

 4.10بلي      الق نات الراي ا   رع ت اةي ع   م  البذي 
 .للميوم   بالتتابت 1-ة نة بذ ة 4.13ي

 (: 1-.نباتوزن البذرة )غم
إلى ي ي   تنث   معنيى لمعاملت الح  ي   8ت    نتائج   يي

بإع يييا  رعليييى  M4تفيةيييت معامليية  إذ  ةياللنييد   ييي  يل  البييذ
للميويييييم   1-غييييي  .نبيييييات 0.143ي 0.146بلييييي     ةيل  للبيييييذ

التييي   M1ال ب عييي  يالر  فييي  بالتتيييابت ,مقا نييية بمعاملييية الق يييا  
 1-غيي  .نبييات0.096ي 0.097بل ييت   ةرع ييت اةييي يل  للبييذ

 H2ال  يميد حيامس الميع     بالتتابت , يتفيةت معاملةلعل 
 , 1-غ .نبات 0.139ي 0.142بل    ةبإع ا  رعلى يل  للبذ

بليي    ةالتيي  رع ييت اةييي يل  للبييذ H0بمعامليية الق ييا   مقا نيية
 ,لعييييييييل الميعيييييييي     بالتتييييييييابت 1-غ .نبييييييييات 0.104ي 0.095

 اغلييييييييبمعني ييييييييا  عيييييييي    M4H2التيييييييي اري  لييييييييةيتفيةييييييييت معام
ل  ترتل  معني ا عي   المعاملية  ة يالت المعاملت  بيل  البذ  

M4H1   ةلبييييييييييذلرعلييييييييييى يل   رع ييييييييييت إذللميويييييييييي  ال ب عيييييييييي   
مقا نية  بالتتيابتللميويم     1-غ .نبيات 0.165ي  0.174بلي 

 بليي    ة التيي  رع ييت اةييي يل  البييذ M1H0بمعامليية الق ييا  
  .بالتتابتوم   للمي  1-غ .نبات 0.082ي0.084

. تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في عدد البذور في نباتات الفاصوليا الخضراء)بذرة 7جدول
 2015(لمموسمين الربيعي والخريفي1-.قرنة 

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 4.10 4.40 4.26 4.33 4.27 4.13 4.23 4.40 4.46 4.30 

H1 4.43 5.26 5.06 5.70 5.11 4.43 5.16 4.86 5.46 4.97 

H2 4.96 5.36 5.50 6.36 5.55 5.26 5.16 5.36 6.56 5.58 

L.S.D 

5% 
0.470            0.235 0.282          0.141 

  5.49 4.87 4.85 4.61  5.46 4.94 5.01 4.49 الوتوسط

L.S.D 

5% 
0.271 0.162 

نباتات الفاصوليا معدل وزن البذرة في وتداخمهما في تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك . 8جدول
 2015لعام ( لمموسمين الربيعي والخريفي1-.نباتالخضراء)غم

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 0.084 0.086 0.106 0.105 0.095 0.082 0.086 0.121 0.129 0.104 

H1 0.090 0.127 0.159 0.160 0.134 0.083 0.128 0.132 0.136 0.120 

H2 0.118 0.129 0.148 0.174 0.142 0.123 0.139 0.128 0.165 0.139 

L.S.D 

5% 
0.014            0.007 0.017             0.008 

 الوتوسط

 
0.097 0.114 0.138 0.146  0.096 0.117 0.127 0.143  

L.S.D 

5% 
0.009 0.010 

 :(1-.هكتار الحاصل المبكر)طن
إلييى ي ييي  ارتل ييات معني يية  يي  ريلا   9ت يي   نتييائج  يي يي 

معني يا بإع يا   M4الحاصي المبع  للنباتات إذ تفيةيت معاملية
  1.239الراييي ا  بلييي  نييياترعليييى حاصيييي مبعييي  مييي  الق  

بالتتييابت   للميوييم   ال ب عيي  يالر  فيي 1- يي  .معتييا 1.097ي
مي   مبع  الت  رع ت اةي حاصيM1 الق ا  ,مقا نة بمعاملة

-معتيييييييا   ييييييي . 0.597ي 0.753الراييييييي ا  بلييييييي  نيييييييات الق  

 H2 معامليةللميويم   ال ب عي  يالر  في   بالتتيابت ,يتفيةيت 1

 الراي ا  بليي  نياتمعني يا ح يث رع يت رعليى حاصييي مي  الق  
للميوييم   بالتتييابت ,مقا نيية  1 -.معتييا   يي  0.969ي1.079

ميي  الق نييات  التيي  رع ييت اةييي حاصيييH0 بمعامليية الق ييا  
للميوييم   1-معتييا  . يي  0.617 ي0.861 بليي   الرايي ا 
حاصي معني ا بإع ا  رعلى  M4H2 يتفيةت معاملة بالتتابت,

  ييييي  1.482ي 1.613الراييييي ا  بلييييي   نييييياتمبعييييي  مييييي  الق  
لعيييييل الميويييييم   بالتتيييييابت مقا نييييية بمعاملييييية الق يييييا  1-.معتيييييا 
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M1H0  م  الق نات الرا ا  حاصي مبع اتةي الت  رع ت 
 .للميوم   بالتتابت 1-  .معتا  0.501ي 0.737  بل 

 (1-الكمي)طن.هكتار االنتاج
إليييى تييينث   الح  ييي  ياللنيييد  ييي  اإلنتييياج  11ت ييي   نتيييائج  ييي يي

تفيةيت معني يا M4 ا  معاملية  اذالعلي   مي  الق نيات الراي ا 
 12.17الراييييي ا  بلييييي   نييييياترعليييييى رنتييييياج مييييي  الق   بإع يييييا 

بالتتيييابت   للميعييي    ال ب عييي  يالر  فييي 1- ييي  .معتيييا  9.51ي
 نياتمي  الق  الت  رع يت اةيي رنتياج  M1مقا نة بمعاملة الق ا 

للميعييي     1-.معتيييا   ييي  16.8ي8.81     بليييالراييي ا  
معني يييا بإع يييا  رعليييى  H2 ال  يميييد يتفيةيييت معاملييية بالتتيييابت,

 يييي   9.48 ي 11.29 الرايييي ا  بلييي  نيييياترنتييياج ميييي  الق  
للميويي  H1 يلعيي  ليي  ترتليي  معني ييا عيي  المعامليية  1-.معتييا 

الت  رع ت اةي رنتاج مي   H0ال ب ع  ,مقا نة بمعاملة الق ا 
 1-.معتيييا   ييي   6.69ي 8.64 الراييي ا  بلييي   نييياتالق  

 M4H2  ر  يي ت معامليية  التييي اري ,عميييا للميوييم   بالتتييابت
 ميي  الق نييات الرايي ا  بليي  إنتيياجرعلييى  تفيةييا معني ييا بإع ييا 

ل  ترتل  معني ا عي   الت ي 1-معتا    .10.72 ي  14.13
بمعامليييية   للميوييي  ال ب ع .مقا نيييةM4H1 معاملييية التييي اري 

ميي  القيي ي  الرايي ا   رنتيياجاةييي  التيي  رع ييت  M1H0الق ييا  
 .بالتتابت وم  للمي  1-  .معتا 5.32 ي 7.92 بل  

الحاصل المبكر من القرنات الخضراء  لنبات  تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في .9جدول 
 2015لمموسمين الربيعي والخريفي لعام( 1-الفاصوليا الخضراء)طن .ه

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 0.737 0.839 0.906 0.962 0.861 0.501 0.656 0.522 0.789 0.617 

H1 0.754 0.757 0.935 1.141 0.897 0.522 0.732 0.849 1.020 0.781 

H2 0.769 0.972 0.963 1.613 1.079 0.767 0.813 0.814 1.482 0.969 

L.S.D 

5% 

 

 

 

0.346             0.173 0.314             0.157 

 الوتوسط

 

 

 

 

 

 

 

L.S.D 

5% 

0.753 0.856 0.935 1.239  0.597 0.733 0.728 1.097  

L.S.D 

5% 

 

0.232 0.321 

الحاصل  الكمي من القرنات الخضراء  لنبات  وتداخمهما فيتأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك  .10 جدول
 2015لعام ( لمموسمين الربيعي والخريفي1-الفاصوليا الخضراء)طن .ه

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 7.92 8.85 8.77 9.02 8.64 5.32 6.67 7.15 7.62 6.69 

H1 8.98 9.98 10.53 13.35 10.71 6.95 8.54 9.35 10.21 8.76 

H2 9.55 10.54 10.97 14.13 11.29 8.16 9.18 9.87 10.72 9.48 

L.S.D 

5% 
2.809             1.404 0.496         0.248 

 الوتوسط

 
8.81 9.79 10.09 12.17  6.81 8.13 8.79 9.51  

L.S.D 

5% 
1.622 0.286 

حاصيييي نبيييات الفاصييييل ا الراييي ا  عنييي   ش  ل يييا ة ويييبب  أ
 ي   إلييىالم ميييم الرايي ى بالح  يي  ياللنييد المرلبيي  ةيي   عييي  

ميي    تييةحاالعناصيي  الصيي  ل  يي  حصيييي النبييات علييى  تلييد
ةيييي   عييييي  الوييييبب إلييييى  ي  الح  يييي   يييي  ري العناصيييي  ال ذائ يييية ,

الفعال يييات الح ي ييية للنبيييات ي عتبييي  ععاميييي موييياع   ييي  تعيييي   
العلي ي  ييييي ي يييي ري  يييي  تعييييي   الوييييا تيع يمات الم ميييية  يييي  

مي  ريلي  ي ميا  ي  اويتقباي  لتمث يي العيا بين عمل ة التنف  ا
% مييي  الح  ييي  العلييي   ي ييي   ييي  70ينقيييي اتلعت ينيييات إذ ر  

التمث ييي الرايي ا  يمييذا  ياييت رمم تييع  يي  عمل يية  البلوييت  ات
 (4 يميي  ثيي ا ل يا ة محتيييل الع بيم يي  ات  يي  ا ي اا العيا بين 

ي ييييييي ة بيييييييالميا  ال ذائ ييييييية المصييييييينعة  عمميييييييا  نيييييييتج عنييييييي (13 ي
الييييذى  ل يييي  ميييي  نوييييبة العقيييي   ا لمييييا  ا ميييي الت ,تنتقييييي إلييييى 

يميذ  النت  ية اتفقيت ميت  الحاصي يم  ث  ل ا ة .( 6  للق نات
( الييذ   ي يي يا بيين   ش الح  يي  المرلبيي  ليحيي   ري 26نتييائج  

بت ارليييع ميييت رويييم ة ررييي ل ةييي  رع يييى ل يييا ة معني ييية  ييي  ة ييي  
الق نييية ي يل يييا يل  الق نييية ي حاصيييي الق نيييات العلييي  ي عيييي   
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 اد  ي  لللنييعمييا ا    الق نييات بالنبييات الياحيي  لنباتييات الفاصيييل ا
 يييييي  تعييييييي      يييييي ث ي( 2  ب اللقيييييياحم مييييييا  يييييي  تعييييييي   حبييييييي 

الييذى  عيي  المييا ة ا واويي ة  Tryptophan الحييامس اتم نيي 
يلعيي  (23 ي  عب ي   ي  عقي  ا لميا   لعالذى  IAAلترل ا 

يمييذ  النت  يية تتفييا  الق نيياتعيي    المحصييلة الن ائ يية ميي  ل ييا ة
 Rahmanي يييي  بعييييس البييياحث   ح ييييث  عإل يييي مييييا تيصييييميييت 

  عييي   الق نييييات ل يييا ة  يييي  الحاصيييي يمعيناتييييع ( 25آرييي ي   ي 
 ي .(حاصي البذي الحاصي البا يلي   ي ي  1-ة نة ع   البذي ي 

Yadavi   معامليية نباتييات الفاصيييل ا صيين  عنيي  ( 28يآريي ي
Akhtar  باللنيييد ليحييي   اي بالتييي اري ميييت الح  ييي  ي ييي يا ل يييا ة 

الحاصييييي نت  يييية  م  ييي اتتحويييي    . ر الحاصييييمعني ييية  يييي  
العاييي ة  يي  تلي يي  النبييات  ا وييم ة ع  يي  لليي ي  العب يي  الييذى ت

بالعناص  العب ل يالص  ل  ايل عي  تحوي   رييا  الت بية 
الف ل ائ يية يالع م ائ يية يالبا لي  يية, يالتيي  تعمييي علييى تيييا   ب ئيية 
ملئمة لنمي ال ذي  يتحو    امل ة العناص  ال ذائ ة للنبات 

ي على ل يا ة عي   ال يذي  الثاني ية ية  ميا تعم رن ا( عما 22 
ا  للبيتاوييييي ي  عميييييا  ( 24يالييييييل  ال ييييي ى للم مييييييم ال يييييذ ى 

حامس ال  يميد  ي   ي  العمل يات الفويل  ة مي  المي ي     
 التمث ييي العييا بين ينقييي نييياتج  اإلنل ميياترييلي ت يي  ت عمييي 

مميا  يي ى  (12 (   انقويا  ياويت الة الرل يا   ال ع   ي  
يالموياحة الي ة ية للنبيات اي  ا ي ااالراي ى  ل ا ة النميي إلى

حييييامس  المويييياحة الي ة يييية الييييى  ي  ل ييييا ة ةيييي   عييييي  وييييبب 
 اتيعوييييي  ع  عيييييي  وييييل   بالنبيييييات م ييييياب ليييييعال  يمييييد اليييييذى 

يالويييا تيعا ن   مميييا  ييييث  عليييى نميييي النبيييات يل يييا ة المويييياحة 
-Elميييت نتيييائج عييي   مييي  البييياحث    ( يميييذا  تفيييا 29الي ة ييية 

Bassiony   ر بعية ش عن  (على نباتات الفاصيل ا 8يآر ي 
إليييييى ل ييييييا ة النمييييييي  ر لممييييييا ت اع يييييل ميييييي  حيييييامس ال  يمييييييد 

ا  ويييييبب ل يييييا ة ري . الق نييييياتل يييييا ة عييييي    مييييي  ثييييي  الراييييي ى
عن  ااا ة الم ذى العايى ةي   عيلل اليى  عالحاصي يمعينات

 ي ميييا  ييي  ل يييا ة م  ييي ات النميييي الراييي ى يتوييي ما الموييياحة 
 اييييل عيييي  الل ييييا ة المعني يييية  يييي  ت ع ييييل العلي ي  ييييي  الي ة يييية
يمذا لا  م  تي اع  المييا  المصينعة مي  نيياتج التمث يي  با ي اا

لم  ية البي اع  ال إليىالنياتج  مذ , يانتقاي ا ي ااالعا بين     
 يي  م احييي نمييي النبييات المرتلفيية يتمثييي ذلييد بل ييا ة  يالق نييات

يعييذلد عيي   ييل  البييذي   ,الق نييات يل  ي يييي الق نيياتعيي   
مميييا لا  مييي  حاصيييي  عمعينيييات الحاصيييي يالمعبييي ة عنييي يميييذ ,

 الباحث   م  العل , يمذا  تفا مت ع   اإلنتاجالنبات يم  ث  
Abdl-mouty ( (1واخززز)و  Al-lamy  3عليييى)  حاصيييي
. Hanshal (7 يآريييييييييييييييييييييييييييي ي  Caradosoو الباذن ييييييييييييييييييييييييييييا 

 ياريييي ي . Ghoname( علييييى نبييييات الب ا ييييا ي16 يآريييي ي 
يعييذلد  (27ياريي ي   Sugeي  ي  حاصييي نبييات الفلفيي ((14

عليييى نبيييات الر يييا  ح يييث  (15)يآرييي ي  Hamza.  ميييا ي ييي 
ل ا ة  ي  عي   الثميا   إلى ر لي   ا   ش حامس ال  يمد  

 .يل  الثما  يالحاصي العل  للنبات
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